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 המסלול שלנו:
 * אפשר ללחוץ על המקום וזה יוביל אתכם למיקום הרלוונטי בסיפור הדרך.

 

Hualien > Cycling to Taitung > Dulan > Kaohsiung > Tainan > Taichung > Taipei 

 

 כל זה קורה. טייוואןואפשר ללחוץ כאן ולראות איפה ב 

 

 

 

 :טיפים כלליים

 

 מסלול:

  ?אז רוב  ,המרכז מאוד הרריכי  נמצאים על החוף שלוהיישובים  מרביתיוואן היא אי שיטלאן הולכים

החוף המערבי ואווירה רגועה, והמטיילים עושים מסלול מעגלי סביב האי. בחוף המזרחי יש יותר טבע 

נו יאנחנו יותר נהנ .)שזה דבר חשוב בטייוואן( יותר עירוני ומתועש, אבל יש בו סצנת אוכל יותר שווה

 מחפשים.תלוי מה זה ממש אבל כמובן ש ושמחנו שהקדשנו לו הרבה זמן, בחוף המזרחי

 ?תכלס פשוט כי זו  -התחלנו בחואליין שבחוף המזרחי )טיסה ישירה מהונג קונג לאן אנחנו הלכנו

ירדנו את החוף המזרחי ועלינו את המערבי, עד  -ועשינו טיול עם כיוון השעון ,(הטיסה הכי זולה שמצאנו

 5דולאן ) -ימים(  6לטאיטונג )טיול אופניים  -חואליין והסביבה )שבוע(  , שם סיימנו. ובפירוט:לטייפה

 .טייפה )שבוע( -טאיצ'ונג )יום(  -ימים(  3טאינן ) -גאושיונג )יום(  -ימים( 

  בעיקרון, אני חושבת שכדי ליהנות מטייפה כמו שצריך עדיף להתחיל שם ולא לסיים, כי זו עיר גדולה

המעבר מהרוגע של החוף ומגניבה שמצריכה הרבה אנרגיות, וגם כי לנו באופן אישי היה קצת קשה 

 המזרחי לאינטנסיביות של העיר הגדולה.

 

Money money: 

  :טייוואן אכן יקרה יותר ממקומות אחרים באסיה, אבל אפשר גם לטייל שם בתקציב ממש סביר. בגדול

מצד שני לקחנו ו)!(, מה שרוצים  ואוכלים לא מתכלביםכלומר  -טיילנו בתקציב תרמילאים פלוסאנחנו 

בטייפה, שם  Couchsurfingהרבה טרמפים וחיפשנו את אופציות הלינה הזולות )כולל כמה לילות של 

 98%-, כשדולר לאדם )לא כולל קניות, שכמעט ולא עשינו( 888-הוצאנו בחודש כהלינה יותר יקרה(. 

 .מההוצאות שלנו היו על לינה ואוכל

 :חיפשנו , אז ניסינו לחסוך בתחום הזה ותמיד דינות אחרות באסיהיקרה יחסית למ הלינה בטייוואן לינה

בחוף המזרחי ישנו בהוסטלים ובחוף  .את הסידור הזול מבין האופציות הנוחות )מיטה זוגית וכו'(

לילות בטייפה(. את  4וקאוצ'סרפינג )לילה אחד בטאיצ'ונג,  Airbnbהמערבי עשינו שילוב של הוסטלים, 

 לשים לב שבסופי שבוע המחירים עולים משמעותית.כדאי יומיים מראש. -וםרוב המקומות הזמנו י

 :האוכל לא יקר אם אוכלים במסעדות מקומיות )שהאוכל בהן מעולה!(, ובתחום הזה לא חסכנו  אוכל

 וניסינו כל מה שהתחשק לנו. מדי פעם התפנקנו במסעדה יותר יקרה. אוכל מערבי לא אכלנו בכלל.

 :זה עבד ממש לא  השתדלנו לנסוע בטרמפים רוב הזמן.כי  כמעט ולא הוצאנו כסףעל תחבורה  תחבורה

 .השתמשנו בתחב"צ אבל היא לא יקרהבתוך הערים כן  רע.

 :כיף  יוואן הן בחינם או בתשלום סמלי מאוד.ירוב האטרקציות בט אטרקציות 

https://www.tripline.net/trip/Taiwan-73563735114710158037A1C2EEC4E228
https://www.tripline.net/trip/Taiwan-73563735114710158037A1C2EEC4E228
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 עוד אין תחושת "מסחרה". טייוואן לא כ"כ מתוירת וזה נחמד מאוד כי  לגבי התמקחות: הערה חשובה

חושה של "מחיר לתיירים" או בת קטעלא נתקלנו שם באף פעם הם אנשים ממש מקסימים והגונים ו

הרגשנו שממש נעלבו אפילו כמה פעמים . להתמקחלכן אין צורך וגם לא נהוג  שמנסים לרמות אותנו,

 להגיד הא לגיטימי זהרגשנו שהואנחנו . מקסימום ההתמקחות שכי ניסינו להתמקח קצת מאיתנו

ואז  ,בלי לבקש מהם להוריד אותוותודה וכו',  בו הוא מעבר לתקציב שלנושהמחיר שנקבו  במקום הלינה

 מיוזמתם הציעו להוריד. מעבר לזה, לנו הרגיש לא מנומס ולא מכבד.לפעמים הם 

 

 תחבורה:

 בחוף  לנו זה הלך יחסית בקלות, תלוי איפה בטייוואן זולה ומעניינת להתנייד. כיפית, דרך  :טרמפים(

, אבל לרוב לא חיכינו יותר מכמה דקות. תמיד עמדנו על כביש ראשי, המזרחי למשל זה היה ממש קל(

אז ממש ביציאה מהעיר. לא היה לנו שלט בטייוואנית אבל יש אומרים שזה עוזר. יש מצב  –ואם בערים 

, אבל לנו היה מזל ותמיד ויסתכלו עליכם במבטים תמהים אתם עושיםשהרבה נהגים ממש לא יבינו מה 

, יצאו לנו כמה אנשים מקסימים ברמות -גברגע שעצרו לנו זה היה תענו  הבין הגיע מישהו שכן

 כמעט תמיד התעקשו לקחת אותנו ממש עד הכתובת שהיינו צריכים.ו שיחות ומפגשים מאוד מעניינים,

 :ונוחה להתנייד בתחבורה ציבורית )אין עודף באוטובוסים אז קצת מסובך עם  הדרך הכי זולה איזי קארד

 שיש בכל חור 7177-אפשר לקנות ב -מזומן(. אני ממליצה להוציא את הכרטיס ישר כשמגיעים לטייוואן 

)הרכבת  MRT-משמש גם לאוטובוסים וגם ל הכרטיסד"ט לכרטיס( וגם להטעין שם.  788)עולה 

 .7177-, וגם לקניות בטייפה(התחתית + עילית של 

 

 אוכל:

  :הוא חלק מאוד מרכזי מהתרבות שלהם והוא לא דומה לשום דבר מדהיםפשוט יוואן יהאוכל בטבכללי .

בחוף המערבי במיוחד. לא  ., עם הרבה מרכיבים, טעמים ומרכיבים שמעולם לא נתקלתי בהםאחר 

מסעדות מקומיות. אז ההמלצה הכללית היא לנסות לא בדוכני רחוב ובכלל, לא נתקלנו בבעיות היגיינה 

 כמה שיותר!!

  ?אמינות, מקומות שראינו שיש תור ממש בחרנו לפי שילוב של ההמלצות בגוגל מפס שהיו איך בחרנו

 ארוך של אנשים שמחכים לאכול, וסתם דברים שנראו לנו טוב בעין. 

  :לא נהוג להשאיר טיפים במסעדות.טיפ 

 1177: כל אמת בואפשר למצוא סניף ב ,7177 נה חזקה מאוד בטייוואן של רשת חנויות הנוחותיש סצ

אמריקנו(, וגלידה כוס ל  ]דולר טייוואני[ ד"ט 55) יחסית לטייוואן חור. יש להם קפה לא רע וזול מאוד

 .שבאה ממש בטוב ביום חם אמריקאית טעימה

 

 אתרים, מידע וכו':

 iaofeiXFollow : לפי אזורים ’ אתר מעולה עם פירוט של כל המעיינות החמים, מפלים, אגמים וכו

 יוואן. ממש מומלץ!יבט

  אתר מצוין עם הרבה מידע על החוף המזרחי. :ניק קמבלהאתר של 

 יוואן, גם לגבי תחבורה ציבורית )לפחות בתוך הערים(.ימאוד מפורט ואמין בט :גוגל מפס 

 יום. אבל 98ישראלים לא צריכים ויזה, ואפשר לשהות באי עד  :דברים חשובים לגבי הכניסה לטייוואן- 

אמרו לנו שהם כן מבקשים לראות כרטיס יציאה מהאי, אז הזמנו מראש. רוב האנשים נוחתים בטייפה, 

, אז בדיעבד התחרטנו שהזמנו כלוםלא ביקשו מאיתנו ושם בשדה התעופה בחואליין אבל אנחנו נחתנו 

. עם זאת, ייתכן מאוד שזה סתם היה מזל ושגם בחואליין הספיק לנוכי הרגשנו שחודש לא מראש 

  נוהגים לבקש, אז לא יודעת אם שווה לקחת את הסיכון.

https://followxiaofei.com/
https://followxiaofei.com/
https://www.nickkembel.com/destinations/travel-in-taiwan.html
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1. 

Hualien )חּוָאְלֶיין( 

 לילות 7

 

 איך הגענו?

(. משדה התעופה הקטן יש אוטובוס וואןילטישמצאנו בטיסה ישירה מהונג קונג )זו הייתה הטיסה הכי זולה 

 ד"ט לאדם(.  55שמגיע לתחנת רכבת )בערך 

 

 כמה מילים: 

, נדלקנו על נויטארוקו, אנחנו מאוד נהנהפארק הלאומי חוץ מ בחואלייןלעומת מה שקראנו שאין מה לעשות 

תוך העיר יש קצת ב -לילות. מבחינת תחב"צ 7 שם ונשארנו האווירה הרגועה והכיפית )ועל הנופים המהממים(,

 אוטובוסים, אבל היא קטנה אז אין צורך ביותר מזה. יש אוטובוסים נוחים לכל האטרקציות שמחוץ לעיר.

 

 לינה:

 Wow hostel -  עם הרבה מטיילים. נת הרכבת והאוטובוס, אווירה טובהתחל  ממש קרובמיקום מצוין 

 החדרים הפרטיים יקרים.  .מעניינתחוויה  -ד"ט ללילה למיטה זוגית בדורמז )באמצע השבוע( 678

 Holo Hostel -  לא נמצא מהצד השני של תחנת הרכבת, מיקום פחות נוח )יותר רחוק מהמרכז( אבל

ד"ט בערך  788-חדר פרטי בסופ"ש ב -אבל נוח, נחמד וזול ,. אין אווירת מטיילים או משהונורא

 )משמעותית יותר זול מכל מקום אחר(.

 

 אוכל:

 Greenland - .מסעדה צמחונית, מנות עשירות ובריאות במחירים ממש סבירים 

 מסעדת נודלס ממש מתחת ל-Wow Hostel!זולה וטעימה. מנה של נודלס חמאת בוטנים מצוינת , 

 באופן כללי מנת החמאת בוטנים הזו נפוצה בחוף המזרחי והיא ממש מוצלחת.

 Baozi מדהים על הרחוב הראשי ( בדר"כ בשר -)לחמנייה מאודה ממולאת בכלמיני דברים

(Zhongshan אחרי מקדונלדס .)קשה לפספס את הסטימרים הענקיים. יש שם , ליד מסעדה ויאטנמית .

 גם מנות דמפלינגס ומרקים טעימות! 

 Gong Zheng Baozi -  עוד באוצה מפורסם ומאוד טעים.רחובאותו בהמשך , 

  Lao Pai Scallion Pancake-  עין, סויה ורוטב חריף. נשנוש מעולה!!! מטוגן עם ביצת  מאפהמין

 .Fuxingמוכרים את זה במלא מקומות אבל המקום הזה מדהים. רחוב 

 מעולה ברחוב  מסעדה יפניתMinguo  פינתMingli יושבים על הרצפה באווירה יפנית מגניבה, אוכל .

 https://goo.gl/maps/FAK4gGC7Vgwמיקום:  טעים ולא יקר מדי.

 Macu  )היה בבעיני מלא תה קר טעים בכל מקום, אבל התה המנצח  יש -)תה קר-Macu ( על רחוב

Zhongshan  פינתMingzhi )-  מיץ תפוזים ותה ירוק עם תוספתplum )מדהים!)מין שזיף חמוץ1מלוח . 

 https://goo.gl/maps/GTXUXwMPqpQ2מיקום: 

 Oh La La - בחלק של רחוב  חמוד, מסעדה של בחור צרפתיZhongshan שקרוב יותר לרכבת. מוכרים 

 קרפים מתוקים ומלוחים. טיפה יקר אבל טעים וכיף לגוון בטעם אחר! שם

  בקצה המערבי שלו יש מקום שמוכר  :במיוחד תילילה יש מלא דברים טעימים. אהב בשוק -שוק לילה

תירס בגריל ברוטב חריף, שווה לחכות בתור הארוך כי זה התירס הכי טעים בעולם. בנוסף, דוכן שמוכר 

 תחליף בשר( עם פלפל שחור ומלא ירקות. ממש טעים!ויש גם סוג של לאפה עם בשר )

https://goo.gl/maps/FAK4gGC7Vgw
https://goo.gl/maps/GTXUXwMPqpQ2
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 מה יש לעשות?

  ובחואליין יש )ועוד יוזכר הרבה בסיפור הדרך הזה( בילוי של הטייוואנים-שוק לילה זה ה – הלילהשוק ,

 .ני משחקי מזל, קריוקי, אוכל טעיםמיושן ומצחיק! כלמישוק ממש חמוד, 

  חוףQixingtan –  נוף ו, מים תכלת, חלוקים שחורים, עם , ליד שדה"תחוף מהמם קרוב מאוד לעיר

או לרכוב על  יש שם טיילת נחמדה שאפשר לטייל עליה קצת .לא מתאים לרחצה .על האוקיינוס מהמם

)האוטובוס מתחנת הרכבת  אעם האוטובוס שיוצאופניים. אפשר להגיע לשם מהעיר עם אופניים, או 

 שנוסע לטארוקו, צריך פשוט לרדת בדרך(.

  יו עם אוטובוס מתחנת הרכבת.מגיעים אל .המפורסם והיפההפארק  – טארוקוהפארק הלאומי 

קל ויפה מאוד! מומלץ להמשיך עד הסוף )עד לנקודה שממנה מסלול  – Shakadang Trail ממליצה על

כדאי להביא אתכם מספיק מים ואוכל כי  צריך פרמיט(, ההמשך נהיה הרבה יותר שקט ועדיין מהמם.

 בפארק אין איפה לקנות, חוץ מאשר בכניסה )וזה יקר כמובן(.

  Wenshan- הליכה  -מהמם!! הגעה .עיינות חמים משוגעים ממש על הנהרמ -בתוך הפארק הלאומי

ק"מ אחרי התחנה האחרונה של  5-כ , שנמצא על הכביש הראשי,Wenshanמחניון  דקות 78-75-של כ

בטח תראו אנשים.  –מהחניון חוצים את הגשר ויורדים בשביל החלקלק של טארוקו. הפנימי האוטובוס 

 עם טוסטוס, בטח אפשר עם טרמפים או ברגל מהתחנה האחרונה של האוטובוס.לשם הגענו 

בעיקרון המעיינות סגורים באופן רשמי בגלל סכנה של מפולות סלעים, אבל כשאנחנו היינו שם מלא  *

 אנשים הלכו בכל זאת. שמעתי שמאז סגרו את המסלול גם באופן פיזי, אז שווה לבדוק.

 Qingshui cliff -  על  של מצוקי גרניט עצומים מתנשאים מעל האוקיינוס, נמצאתנקודת תצפית יפה

חלקן מוסדרות  -יש כמה נקודות תצפית מאוד יפות על קטע הכביש הזה צפונה מטארוקו. 9כביש 

 Xinchengנסענו עם טוסטוס ששכרנו בתחנת הרכבת  וחלקן סתם שוליים רחבים שאפשר לעצור בהם.

 (. שזה שיחוק -לא ביקשו רישיון נהיגה בינ"לוליום לא כולל דלק שצריך למלא,  ד"ט 488)עלה 

 Emerald (Fei Cui) Valley - אם ממשיכים  .מפל יפה שהרבה תיירים באים לצלם מקום מגניב עם

כות שאפשר לרחוץ בהן. אנחנו היינו לגמרי לבד ביום מעונן. יהנחל יש מלא בר במעלהקצת בשביל 

עד ’ דק 58-ומשם הליכה של כ ’(דק 48-)כ Tongmenעיירה אוטובוס מתחנת הרכבת ללוקחים  -הגעה

חוצים את הגשר של טונגמן לכיוון צפון, פונים שמאלה וממשיכים לאורך הנהר הרחב. בשלב  -למפל

 מסוים מגיעים למנהרה חשוכה וקצרה שצריך לחצות, וכמה דקות אחריה רואים את המפל.

 Liyu lake-  ברגל מהלכנו אליו-Emerald Valleyכביש פחות מ, בחלקה הייתה על ”ק 5-. הליכה של כ

 אני מניחה שאפשר גם להגיע בתחב"צ ישירות מחואליין. זור מגניב ויפה.כיפי אבל ההמשך היה בא

. הבנו שאפשר להקיף אותו אבל אחרים ממש המליצו לנו עליו מהאגם עצמו לא מאוד התלהבנו,

מאי יש תופעה של המוני גחליליות שמגיעות לשם -שבחודשים אפריל , והשמועה אומרתבאופניים

 . משם לקחנו טרמפ חזרה לחואליין.בערבים

 Shitiping - תצורות . יש שם 77ת מחואליין על כביש מ דרומי”ק 68-78-נקודה יפהפיה על החוף, כ

ות אלמוגים מוגבהות , שונילאוקיינוס  ותשנכנס יםסלעפלטפורמות   -גאולוגיות ממש מגניבות ומיוחדות

חוף חולי, אז במזג אוויר טוב אולי אפשר מין מפרצון עם אזור קמפינג מסודר וקצת דרומה משם יש  .ועוד

( ט”ד 778לקחנו אוטובוס בדרך הלוך ) -הגעה אפילו לטבול שם )רק בזהירות, כי הים שם סוער(.

בדרך יני סמוך לשם. ’ובמקרה הוזמנו על ידי מקומית שפגשנו באוטובוס לארוחת צהריים בכפר אבוריג

  .חזרה לקחנו טרמפים
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2. 

 (Hualien > Taitungטיול אופניים )

 ימים 6

 

 מידע כללי:

  :מחנות של לקחנו אופני כביש אופנייםGiant  והחזרנו אותם  ,לתחנת הרכבת בחואליין השצמוד

ד"ט לשלושה ימים, לאחר  7588לג'יאנט שסמוך לתחנת הרכבת בטאידונג )קצת מחוץ לעיר(. המחיר: 

ד"ט לכל יום )לכל אופניים(. לא צריך להגיד מראש לכמה זמן לוקחים, פשוט משלמים  588מכן 

 ידים בכל מהומצו , נוחים מאודבהתחלה לשלושה ימים ואת היתרה כשמחזירים. האופניים מצוינים

 ו'.שצריך, כולל תיקים לשים ציוד וכ

  :רכבת של חואליין ואת התיקים שלחנו מתחנת הבתיקים של האופניים לקחנו ציוד הכרחי תיקים וציוד

 .ד"ט לשני תיקים גדולים 788ימים עלה  6ד"ט לתיק והאחסון למשך  88ונג. המשלוח עלה דטאית לתחנ

  :כי אין אופציות  ת הייתה די יקרהקטנולמה שחשבנו הלינה בעיירות ה בניגודלינה לאורך הדרך

ואז להגיע  )בבוקינג, גוגל מפס וכאלה( למקומות זולים. מומלץ לבדוק מראש אופציות הוסטלים וכאלה

 .אינטרנטתמיד יותר זול מזה שהופיע ב המחיר ששילמנו היה .לשאול במקוםאליהם ו

 :שנוסע על החוף )שהוא יותר הררי, ויש  77כביש  -ן שתי העריםיש שני כבישים ראשיים בי המסלול

. בעיקרון אפשר גם לשלב בין שניהם inland-שנוסע ב 9פחות אופציות של לינה1אוכל בדרך(, וכביש 

לנו זה היה נראה קשוח מאוד. אם נשארים רק על הכבישים הראשיים  –אבל זה אומר לחצות רכס הרים 

. אנחנו עשינו עושים את זה בשלושה ימיםלרוב , ואנשים ק"מ 778-הוא כאז המרחק בין שתי הערים 

, ועשינו אותו ק"מ 548 בערךהרבה זגזוגים וסטיות למקומות שנראו לנו מעניינים אז המסלול שלנו היה 

 ימים. 6אז בסה"כ רכבנו במשך  – עם מלא עצירות ממש בנחת

  :כלומר רכיבה ב, 91793כביש  רכבנו על -בגדול בגדולהמסלול שלנו-inland  עם נוף של ולא על החוף(

אבל ממש זרמנו איתו וזגזגנו  ,(מאוד מאוד אהבנו!! –עמקים, הרבה שטחים חקלאיים, עיירות קטנות 

 בו שהוא ראשי ועמוס במכוניות )אם כי יש 9. השתדלנו להימנע מכביש הקטנים הרבה בין הכבישים

מסלול אופניים מסודר והוא מאוד נוח לרכיבה(, ובמקום זה לבחור בכבישים כמה שיותר קטנים 

בדקנו מראש אופציות למקומות שאפשר לעצור לאכול או לישון  .לאורך הנהר ,שהולכים בתוך העמק

 בהם אבל זרמנו עם זה במהלך היום בהתאם להספק ומצב העייפות.

 

 :1יום 

 יצאנו בצהריים אחרי כל הארגונים ביום קצר, : ק"מ 52-כ-Giant  ארוחה גדולה בחואליין, וגם רצינו +

 להתרגל לאופניים לאט לאט.

  :ירידה מהכביש לכיוון העמק ל - 793נסיעה דרומה על כביש  -יציאה מחואליין המסלול-Aqua Farm  

דרך העמק  9לכביש  התחברות -גלידה אמריקאית( וכות דגים, הרבה עופות, יין פארק נחמד עם בר)מ

 ., שם ישנוFongshan-ממש יפה( ונסיעה דרומה עד ל )נסיעה

  :בעיירה לינהFongshan (Shoufeng) –  במקום בשםShuntai Inn ד"ט לחדר זוגי נחמד  758. שילמנו

 וסופר גדול צמוד, ומקום עם ארוחת בוקר כיפית צמוד להוסטל. 7177מאוד. יש 
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 :2יום 

 מק" 45-כ 

 :38-7שהופך לכביש  39נסיעה מזרחה דרך העמק על כביש  - 9חזרה קצרה צפונה על כביש  המסלול - 

 43נסיעה בכבישים החקלאיים שבעמק )כביש  - Caobi ונסיעה דרומה עד לכפר 793התחברות לכביש 

 Mataian Wetlands עד 9כביש רכיבה ב – Fenglin לארוחת צהריים בעיירה 9יציאה לכביש  -וכו'( 

 . Guangfu לינה בעיירה הצמודה -כות, כלמיני גידולים אקולוגיים מגניבים( יפארק נחמד עם בר מין(

 :מוטל בחלק הדרומי של לינה Guangfu,  .ד"ט לחדר זוגי, עשינו חיפוש ולא  7888דרומית למפעל הסוכר

רוחת ערב המוטל שלא ניסינו. אכלנו אלא רחוק מ ותיש מסעדת פיצ .מצאנו משהו יותר זול מסביב

 .בחלק הצפוני והמרכזי של העיירה )כרבע שעה הליכה מהמוטל(, יש שם הרבה מסעדות מקומיות

 

 :3יום 

 ק"מ 55-כ 

 :ירוק שמופעי במפהלכיוון פארק  3 מזרחה על כביש -ק"מ  5-כ 9נסיעה דרומה על כביש  המסלול - 

 -זרימה דרומה בכבישים הקטנים מוקפים בשדות אננס  -נסיעה דרומה בכביש שיוצא מהפארק הזה 

נסיעה על  -רעננות( ארוחת צהריים והת )שם עשינו Ruisui-ונסיעה דרומה עד ל 793התחברות לכביש 

 .)קטע מהמם של הכביש( Yuliלעיירה עד  793כביש 

  :לינהYulibnb-  ש ביולי סטינקי טופו מפורסם ימפנק. ד"ט לחדר זוגי  7888, העיירה מיקום קרוב למרכז

 אני חיבבתי, איתי רצה להקיא. .לחובבי הז'אנר

 

 :4יום 

 ק"מ 45-כ 

 :מקום המהמםל  38סטייה מיולי מערבה על כביש  המסלול Nan-an waterfall  הפוגה בשביל להסביר(

בעיקרון יש גדר  המפורסם.  Walami Trail-הכביש שמוביל ל עליו: זה מפל ממש ממש יפה, שנמצא על

חזרה דרך כבישים  -ומלץ בחום!( כה שלמרגלות המפל. מיולרחוץ בבר בקלות אבל אפשר לטפס מעליה

מופיעה בגוגל ) מסעדה טובה על הכביש הראשיב Dongli-ם בועצירת צהריי 9נים בעמק לכביש קט

ך קטנים וקצת משובשים בעמק לאור  עפר חזרה לכבישי -מעולה( ות מוקפצות מנת פטרייש שם מפס, 

! הררי ולא לא מומלץ 75הקטע הזה על כביש )עוד הפוגה:  untian Lזורבא 75התחברות לכביש  -הנהר 

סע בתוך העמק )ברגע שהיה שנו 87מעבר לכביש  -( Fuli-ולעבור ב 9כיפי! עדיף להישאר על כביש 

 .שם עצרנו ללילה, Chishang-ליו עד לפשר את זה( ונסיעה עכביש שא

 לינה :Swallow's Home- שם "מופיע במפס.מי בCozy Sheep". ד"ט לחדר גדול עם  888 -מחיר

מזרונים על הרצפה, היינו בו לבד אז שמו לנו את המזרונים אחד על השני וזה היה סבבה. מארחים ממש 

ארוחת ערב במסעדת נודלס  (; ם.בחינ מהמכונהים ונתנו לנו קפה נחמדים, עושים הנחות לרוכבי אופני

 !מעולה -מנה של עלי בטטה מוקפצים אכלנו שםמקומית לא רחוק מההוסטל. 

 

  :5יום 

 ק"מ 35-כ 

  :ל רצינו להגיעהמסלול-Lisong hot springsולכן נסענו מערבה והשארנו  ,מורים להיות מדהימים, שא

)ביקשנו ממקומיים לקשור את האופניים בחצר הבית  58-משהו ו 58את האופניים על הצומת של כביש 

:) מאכזב מאוד! לכיוון המעיין אבל הכביש היה סגור לשיפוצים.  58שלהם(. מצאנו טרמפ על כביש 

ימים ממש חמה! אנשים מכינים שם )בקטעים מסו שזו מין שכשוכית חמה, Liukou-למקום זה הלכנו ב

שלקחו אותנו לאכול נחמדים פגשנו שם מקומיים  , אבלגליים. לא מרגש לטבול את הר  ביצים קשות(
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 Chulai באיזורבחזרה למסלול: הקפיצו אותנו חזרה לאופניים.  ואז Wusu צהריים במסעדה קרובה ליד

עצירה  -רוכה על כביש ריק וטוב שנוסע בעמק והיה נהדר! ירידה א 7לכביש  58ירדנו מכביש 

 33נסיעה על כביש  - Yongde  זורעד לא 9נסיעה על כביש  -( 9כביש על ) Guanshan-להתרעננות ב

 .(Luyeהעיירה  הפרברים של) Longtian Village-)גם בו הייתה ירידה נהדרת!( עד ל

 לינה :Bella Casa-   מקום מדהים! מארחים הכי חמודים בעולם, עשו לנו הנחה גדולה ואירחו אותנו

אופן כללי הכפר פה. בם כולל ארוחת בוקר של טוסטים וקד"ט לחדר זוגי מקסי 7888בצורה מדהימה. 

יש שם  במאי .()זה דבר ידוע, לא המצאנו  אוויר מדהיםויש שם הזה מומלץ בחום. שקט ופסטורלי, 

 .פסטיבל כדורים פורחים מפורסם. אנחנו היינו בסוף נובמבר והמקום היה די שומם

  :באין אוכל-Longtian זור תחנת הרכבת שליותר מדי אופציות של אוכל. בא Luye  הרבה מסעדות יש

בגלל שלא ה בערבים. דקות ואנחנו השתדלנו להימנע מז 75-58אבל זה מצריך רכיבה באופניים של 

מסעדה איטלקית לא  -Citta Alta Osteria  מצאנו אופציות לארוחה זולה אכלנו במסעדה יוקרתית בשם

חים לעונה אז פינקו אותנו ויצא מחיר סביר לארוחה תורעה אך יקרה! זה היה הערב האחרון שהם פ

 )ברמת הריזוטו כמהין, ספגטי פירות ים וכאלה(. שווה

 

  ואחרון: 6יום 

 ק"מ 38-כ 

  :פתחנו את הבוקר בנסיעה להמסלול-Hongye hotsprings כ(-ק"מ מערבית מ 7-Longtian דרך )

(. באיזשהו שלב צריך להשאיר את האופניים על הכביש הראשי Yanping)חולפים על פני  36כביש 

! , כשאנחנו היינו היה די ריקוללכת ברגל כקילומטר וחצי עד למעיין שנמצא בתוך הנחל. מקום מגניב

)בהתחלה הדרך קצת מתישה  Taitungעד לתחנת הרכבת של  ורכבנו עליו 9משם פשוט חזרנו לכביש 

. עצרנו ם פחות או יותר ירידה אחת ארוכה(ק"מ האחרונים ה 7-ה -עם עלייה קשה, אבל יש פיצוי

 )פרברי טאידונג, סמוך לתחנה(. Nanwang-בלצהריים 
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3. 

Dulan )דּוָלאן( 

 לילות 5

 

 הגענו?איך 

 .ד"ט 68-ונג. חצי שעה, כאידאוטובוס מתחנת הרכבת של ט

 

 כמה מילים:

אנחנו היינו שם חמישה ימים ונרגענו אחרי טיול האופניים. אם יש מזג אוויר טוב אפשר בכיף להתפנן שם, יש 

האחרונים אז חופים טובים לגלישה וגם לרחצה, וטיולים קצרים בהרים. לנו היה מזג אוויר פחות טוב בימים 

 .הרגשנו שזה היה קצת יותר מדי

 

 :לינה

Dulan 98-  מקום ביתי וחמוד בבעלות זוג נחמד )בארי וסוניה(. היה זול לעומת מקומות אחרים. ישנו שם גם

החדרים שפונים  -וגם בחדר פרטי )שפונה לים( ושניהם היו ממש אחלה, מרווחים ונעימים! חסרונות בדורמז

, )כי למעשה "הרחוב הראשי" של דולאן זה פשוט כביש ראשי של החוף המזרחי( לרחוב הראשי רועשים מאוד

לפגוש אנשים  זור המשותף. אבל דולאן קטנה ולא היה קשהאווירת הוסטל ולא כל כך ישבו בא אין ממש

 .שהיו בו הרבה גולשים ואווירה טובה Wagaligong ישבנו כמה פעמים בהוסטל .אחרים מהוסטלים

 

 :כלאו

  חביתה סינית עם ירקות + הרוטב  -מסעדת ארוחות בוקר מול ההוסטל. משפחה מתוקה. מומלץ

 .המתקתק הטעים שלהם

 סלט אטריות אורז, מרק אטריות  -מעולה בקצה הצפוני של הרחוב הראשי. מומלץ  מסעדה ויאטנמית

 .אורז, סנדוויץ' ויאטנמי, קפה קר, תה ויאטנמי

 הוסטל דרומית ל נמצאת  -מסעדה מקומית טעימה וזולה שאני לא יודעת את שמהWagaliging,  מימין

כל  -מלץ מו. אפשר לזהות אותה לפני דוכן של מלא מטוגנים שמחוץ למסעדה )ושייך לה(. לחנות תה

מרק עם ירקות, חזיר ואורז. מנת הקומפלט שלהם  !ובמיוחד בטטה ותפוח אדמה, המטוגנים שבדוכן

מנה )מגיע עם מרק מיסו וירקות מוחמצים( של פטריות וביצה מוקפצים על אורז. בסופי שבוע יש להם 

 ת.ימה של קארי עם בשר ופירומדה

 נודלס עם sesame paste עם  ,98דולאן  קצת צפונה מההוסטל ,במסעדה קטנטנה על הרחוב הראשי

 .שלט אדום גדול בחוץ

 מצוינת  מקום מגניב עם הופעות חיות בסופי שבוע. מכינים שם בירה -בר במתחם של מפעל הסוכר

 ש(.ד"ט לשלי 758 -יקרה אך )

 

 מה יש לעשות?

 Jiamuzi Bay- נעים ואמור להיות יותר שקט לרחצהק"מ דרומית לדולאן. יש חול  5-חוף ממש יפה כ .

 כשאנחנו היינו שם הים ממש לא היה שקט, אבל עדיין היה מהמם וכיף.

 Cape Cafe-  בית קפה ממש על החוף. אפשר לשבת במתחם שלהם )שיש בו גם בריכת שחייה(, אנחנו

כיף לשבת בו יותר אבנים, פחות חול, ים סוער. אבל  –וא בעיקרון חוף גולשים היינו רק בחוף שלידו שה

 , ויפה שם!לקרוא ספר 
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 ר.חול, כשאנחנו הלכנו היה קר וסוע גדול ויפה, יש החוף הכי קרוב. -חוף דולאן 

 Sanxiantsi- ק"מ צפונית לדולאן. 38-מקום מגניב, עם גשר שמחבר בין היבשה לבין אי קטנטן. נמצא כ 

ולעשות סיבוב על האי הזה. מקום ממש יפה, עדיף ללכת ביום עם מזג אוויר את הגשר אפשר לחצות 

 ות משוגעות!ח. כשאנחנו היינו היו רוחמוצל 

 יש באזור הרבה עיירות קטנות וחמודות, למשל  -העיירות מסביבDonghe  שיש בה מסעדת באוצה(

רגועה והרבה גולשים או מערביים היפים ן יש אווירה ועוד. בכול Duliידועה שלצערי לא הספקנו לבדוק(, 

פגשנו שם הרבה אנשים נחמדים  -שהתחתנו עם מקומיות ועכשיו עושים יוגה. אבל ציניות בצד

 ומעניינים, ואני ממליצה לקחת טרמפים ולהכיר אותם.
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4. 

Kaohsiung  ָנג(שיּואֹו)ג 

 לילה אחד

 

 איך הגענו?

שני טרמפים  -היה די קללמרות שזו דרך ארוכה שחוצה את רכס ההרים המרכזי, זה בטרמפים מדולאן. 

שעות כולל עצירה של שעה בערך לצהריים בין הטרמפים.  5.5שלשניהם חיכינו מספר דקות מעטות. לקח 

 מלץ להישאר רק על כבישים ראשיים.מו

 

 כמה מילים:

בתוך  sightseeing אין המון ובדיעבד הייתה שמחה להישאר שם יותר מיום אחד. גאושיונג עיר ממש חמודה

נו בה ואהבנו את האווירה של עיר קטנה יאבל אנחנו נהנהעיר )יש כלמיני דברים בסביבה שלא הספקנו לבדוק(, 

 !ורגועה. תחבורה ציבורית נוחה והאוכל טעים

 

 :לינה

 MRT-ה ד"ט. מיקום מרכזי ונוח על תחנת 578-שירותים פרטיים בעם גדול חדר  -אצל אדוארד  Airbnb-חדר ב

 .של סנטרל פארק. זה מין הוסטל אז יש לו שם מגוון חדרים במחירים משתנים

 

 :אוכל

אנחנו מאוד התרגשנו מהאוכל בגאושיונג, אולי כי זו הייתה התחנה הראשונה שלנו בחוף המערבי שהוא חוויה 

 אלו כמה דברים שממש אהבנו:קולינרית מדהימה. בכל אופן, 

 Liuhe night market- מתוק בקצה -דוכן דמפלינגס ומרק חמוץ -שוק קטן אבל חמוד וטעים! מומלץ

 .בקצה המערבי עם שעועית, טארו והפתעות מתוק המזרחי. דוכן של פודינג

 מסעדה מקומית ברחוב Binhai פינת Gunan. מנה מומלצת- flatbread-  ,מין בצק פריך עם בשר

 מיקום: !מדהים!! דמפלינגס מעולים -ר’גי ’מלפפונים, ברוטב סויה וג

https://goo.gl/maps/B1up37nQuEp 

 Dock's Sea Ice- מקום חמוד שמוכרים את המנה המפורסמת של בצד ימין בהמשך אותו רחוב ,

 (.shaved iceהקרח המגורר )הפירות עם 

  Fickle Bun-  זה השם במפס.מי, אין לי מושג איך קוראים לזה באמת, אבל זה טעיםםםם! חנות באוצה

. בין הבאוצות לאמדהימה עם מלא טעמים ממש מעניינים, כמו קארי בצל, כרוש מיובש עם חזיר ועוד מ

 .Sizihwanהטובות שאכלנו באסיה! נמצא ליד תחנת המטרו 

  באיQijin  שכדאי לבקר בו בלי קשר לאוכל( יש רחוב ראשי עם מלא דוכני אוכל, ושם טעמנו לראשונה(

ממש ממליצה  –. לקחת גלידת טארו! אם לא שם רול עם גלידה, בוטנים וכוסברהאת המנה האדירה של 

 לנסות את זה מתישהו בטייוואן, זה ממש מיוחד וטעים בצורה מפתיעה.

  

 מה יש לעשות?

 היינו שם רק יום אחד אז לא הספקנו הרבה.

 Pier 2 art district – אירועים וכו'. בוטיק של מעצבין ואמנים מתחם אמנות עם גלריות, חנויות ,

מגניב זור . אבל עדיין האופספסנו בכמה ימים גם איזה אירוע גדול  כשאנחנו היינו לא היו הרבה תערוכות

 ץ.ומומל

https://goo.gl/maps/B1up37nQuEp
https://goo.gl/maps/B1up37nQuEp
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 Railway Culture park- ת.זור האמנומגניב בקצה של א פארק 

 Qijin Island- ,בכלל מעולה. -אם אפשר בשקיעה לעלות לתצפית במגדלור ובמבצר. מומלץ חוף יפה 

 הרבה דוכני אוכל ומסעדות.יש שם בערב,  גם כיףט לכיוון. נראה ש”ד 58מעבורת לשם עולה 
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5. 

Tainan  ָאן(נָ אי  )ט 

 לילות 3

 

 איך הגענו?

, שהיא קצת יותר איטית חנו את הרכבת הרגילה )לא אקספרס(לק !רכבות יוצאות כל הזמן .מגאושיונגברכבת 

 .ד"ט לאדם 68לקח פחות משעה,  אבל גם יותר זולה.

 

 כמה מילים: 

, עיר הבירה העתיקה של טייוואןהיא מעבר לזה שיש לה סיפור היסטורי מעניין )מגניבה ו סופרעיר טאינאן היא 

 . בגדול זה מה שעשינו שםסצנת האוכל שם פשוט מטורפת(, ישבו בה לתקופה מסוימת וכו' וכו'שההולנדים 

ציבורית מאוד התחבורה ה -החיסרוןלא הפסקנו לאכול והכל היה מדהים.  -)זה יהיה ניכר בהמלצות שבהמשך(

 .ותדירות האוטובוסים נמוכה מאוד(, אז מומלץ להתנייד שם עם אופניים MRT לא נוחה )אין

 

 :לינה

Airbnb חדר פרטי עם שירותים משותפים עם  .ומרכזי, מרחק הליכה מתחנת הרכבת מיקום מעולה -אצל שרי

שרי לא מדברת אנגלית כ"כ טוב אבל היא  (.לא היה מאויש רוב הזמןהוא שכשאנחנו ישנו שם עוד חדר אחד )

מקום קצת יש לציין שזה  נסעו(.ממש חמודה ונדיבה, ומציעה אופניים בחינם )מצ'וקמקים במיוחד, אבל 

היה זה אבל  בחדר, ואין אור יום( קולקציה מרשימה של סרטי פורנו)עם  DVD דרך חנות הכניסה היא -מפוקפק

 שרי. ט ישירות מול”ד 758, ט דרך האפליקציה”ד 858  .זול יחסית לשאר האופציות שראינוסידור נוח ו

 

 :אוכל

 זה ללא ספק יהיה החלק המרכזי בסיפור הדרך על טאינאן, ואני  מחלקת את ההמלצות לאזורים. 

 בפשוט לאכול כל דבר שרואים ברחו -בגדול. 

  :היינו בשני שווקי לילהשווקי לילה- Wusheng שהוא קצת מרוחק( ו(-Dadong-  אותו אהבנו הרבה

במיוחד: תמנון מטוגן בפירורי לחם )זה נראה סתם הים ואווירה ממש כיפית. אהבנו יותר. יש בו אוכל מד 

אבל זה לא!(, נקניקיות אבוריג'יניות פרוסות על הגריל עם תוספות של כלמיני ירקות מוחמצים, חביתת 

 .יש את זה בכל שוק( –)שזה אחד המאכלים שחייבים לנסות בטייוואן  אויסטרים

 

  באיזורAnping: 

- Win Chang Beef Soup (文章牛肉湯):  ואומרים שהם מגישים רק מסעדה מפורסמת של בשר ,

תור . סביר להניח שיהיה מרק בשר, מנת כרוב ובשר, ירוקים ולשון -. מומלץבשר שנשחת באותו הבוקר 

 https://goo.gl/maps/cighGH1ALM92בחוץ ושווה להמתין. מיקום: 

- Liu Ji Jiu Cai He (劉記韭菜盒子) דוכן של בצק ממולא בכרישה וטופו. טעים וצמחוני )שזה די :

 https://goo.gl/maps/JkJ1wqyPEU62מיקום:  נדיר(. 

 חנות פירות יבשים ממש טובים במדרחוב. -

 

  מקדש קונפוציוס:באזור 

- Zheng Ji-  עוד בצק מטוגן, הפעם עםspring onion .ובשר 

 המטוגן מומלץ במיוחד. .בחלק המזרחי של הכיכר שצפונית למקדש מסעדה קטנה של דמפלינגס -

https://goo.gl/maps/cighGH1ALM92
https://goo.gl/maps/JkJ1wqyPEU62
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- 永記虱目魚丸: מסעדה מקומית שמתמחה ב-fish ball soup לוקחים מספר ומחכים, ואפשר לאכול .

 https://goo.gl/maps/YMCSYNRDz2E2! מיקום: 73:88. פתוח רק עד במקום או לקחת טייק אוואי 

- Bibi Panckes-  משפחה חמודה ופנקייקים שמריחים מדהים )לנו כל פעם התפספס, בדיוק סגרו, או

 בדיוק נגמרו הפנקייקים או משהו(.

- Yao Ping- את הרגיל, בלי לקחת ממליצה הכי טעים שאכלתי בחיים. י*, ברמת הבראוניז שוקולד *אלוה

 תוספות והתחכמויות.

- Chun-  דוכן באזור די תיירותי והומה עם מלא מסעדות וחנויות. יש להם מנה מגניבה של שיבולת שועל

 עם שעועית אדומה )מתוקה( ומאצ'ה.

 

 באיזור ה-Airbnb: 

- 小公園擔仔麵 : מנה מדהימה של מסעדה מקומית קטנה עםDanzai Noodles  שזו מנה מקומית(

נודלס בציר מרק, עם בשר, שרימפס, כלמיני הפתעות, לא בטוחה מה יש בפנים אבל זה  -פופולרית(

מעולה. יש להם גם ביצה )כמו ביצת חמין( מטורפת. פתוח רק בערב. מיקום: 

o.gl/maps/YJDZqtBB52ohttps://go 

- Kintoku- .'רול עם ירקות, טופו, שרימפס וכל טוב. לארוחת בוקר או בראנץ 

- Fu Sheng Hao-  מקום פופולרי שלrice cake שזו מנה מדהימה! מלוחה( ו(-fish ball soup. 

לא מצאתי  שייק קפוא של שעועית וחלב. טעים בצורה מפתיעה! ראינו תור פסיכי של אנשים אז ניסינו. -

 https://goo.gl/maps/3ZSDCyjgbdq :זה נמצא פחות או יותר במיקום הבא את זה במפה אבל

- Good Thing- עם קפה טוב. בית קפה חמוד ופצפון 

  

 מה יש לעשות?

 הכי כיף פשוט להסתובב ברחובות ולטעום מלא דברים טעימים.  

 Anping tree house 

 Anping old street והסמטאות שמסביב. 

 לא נכנסו אליו אבל המתחם יפה -מקדש קונפוציוס.  

 Fuzhong street-  זור הזה( ס. הסמטאות שסביבו )ובכלל בכל האמקדש קונפוציומדרחוב חמוד ליד

 .מגניבות עם בתי קפה וחנויות, מומלץ לשוטט

 Bao'an street-  מסעדות מקומיות, אווירה מגניבהרחוב עם מלא. 

 Guohua street-  איפה שהדוכן של אבל נחמדמדי בעיני מדרחוב עם מסעדות וחנויות, קצת תיירותי( 

Chun )שציינתי בהמלצות האוכל. 

 ה אבל בטח יפה בבוקר וראיתי הרבה דייגים בפעול  נסעתי לשם מוקדםאני  -זח הדייגים והחוף שלידמ

 או סתם להסתובב במהלך היום., גם לראות שם שקיעה

  )יש מלא פעילות של שווקים  –באופן כללי ממליצה להסתובב ברחובות מוקדם בבוקר )בטאינן ובכלל

 מקומיים קטנים.

 

 

 

 

 

  

https://goo.gl/maps/YMCSYNRDz2E2
https://goo.gl/maps/YJDZqtBB52o
https://goo.gl/maps/YJDZqtBB52o
https://goo.gl/maps/3ZSDCyjgbdq
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6. 

Taichung  ָצ'ונג(אי  )ט 

 לילה אחד

 

 איך הגענו וכמה מילים:

  .הלך סבבה ודי מהר סה"כ. היינו צריכים לעצור שני טרמפים שונים )מכבישים ראשיים( אבל ןאבטרמפים מטאינ

 

 כמה מילים:

הייתי ממליצה לנסוע אז ומוגבלים בזמן  ורה ציבוריתמטאיצ'ונג הכי פחות התלהבנו, בעיקרון אם נוסעים בתחב

 .ן לטייפהאישר מטאינ

 

 :לינה

בחור מקסים שעשה פרויקט מגניב של איסוף חיוכים למען מקומות נפגעי אסונות.  -קאוצ'סרפינג אצל טרי

, אפילו רק בשביל להכיר את ישנים בחדר פרטי )שירותים משותפים( בבניין של המשרד שלו. מומלץ מאוד 

 הבנאדם.

 

 :אוכל

, היינו בסופ"ש (Fengjia) המלצות מיוחדות. לא כל כך אהבנו את שוק הלילה המפורסם שם לי איןלא יאומן אבל 

יש עוד כמה שווקי לילה בעיר שאולי הם נחמדים יותר. ואולי גם שם יותר נחמד  .והיה עמוס בטירוף ודי יקר

 באמצע השבוע.

 

 מה יש לעשות?

)עם  Rainbow village-אז רק נסענו ל ,פשוט בילינו עם טרי, המארח שלנו ורובשאת היינו שם זמן קצר 

ו! זה מקום נינהנ דווקא הטוסטוס של טרי, אבל יש גם אוטובוס(. למרות הביקורות הפושרות שקראנו אנחנו

יחסית קטן )מתחם של כמה בתים( אבל ממש מקסים והסיפור )זקן שהתחיל לצבוע את הבתים כדי שהממשלה 

 יש גם אחלה גלויות לקנות למזכרת.  לא תהרוס אותך( עושה טוב בלב.
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7. 

Taipei (ָטייֶפה) 

 לילות 6

 

 איך הגענו?

 .דקות 38-48רק  לקחרבה זמן לתפוס אבל גם זה בסוף בטרמפ מטאיצ'ונג. זה היה הטרמפ שלקח לנו הכי ה

 

 כמה מילים:

  טייפה עיר גדולה על כל המשתמע מכך )הטוב והרע(, יש לה הרבה מה להציע גם בעיר עצמה וגם

 .ואפשר לבלות שם שבוע בכיף מחוץ לה

 ת הגם מערכ -מבחינת תחב"צ היא מדהימה-MRT  וגם האוטובוסים נוחים בטירוף, נעזרנו בגוגל מפס

 חשוב להוציא איזי קארד בשביל להתנייד בקלות. .כדי לבדוק איך מגיעים

  ,יות, הייתי ממליצה דווקא להתחיל ממנה כי כעיר גדולה היא דורשת אנרג כמו שכתבתי בהתחלה

  ה.ואחרי שכל כך אהבנו את החוף המזרחי הרגשנו שהתלהבנו מטייפה קצת פחות ממה שמגיע ל 

 עשינו שם ימים יחסית רגועים ורוב הזמן הסתובבנו  + מזג האוויר היה בינוני, בגלל שהיינו קצת עייפים

 .ש מחוץ לעירבאזורים שונים בעיר )שכולם היו כיפיים ומגניבים!( ולא נסענו למקומות )הרבים( שי

 

  :לינה

 חוויה מדהימה מדהימה. ישנים בחדר  -(787בחנות ספרים )באיזור בניין  קאוצ'סרפינג אצל אווה ולולו

שמעל החנות, כך שיש פרטיות מלאה בלילה ובבוקר כשהחנות סגורה. הן המארחות הכי נדיבות 

זה לא חובה( להקדיש ) ולמקדש. הן מבקשות בתמורהומקסימות בעולם, לקחו אותנו לשווקי לילה 

 .השזו הייתה חוויה אדירה בפני עצמ, לשיחה עם לקוחות החנות על ישראל שעתיים-שעה

 Smile Hostel- זוראהוסטל חמוד וזול ב Datong . סבבה, ויש היה לנו לא סופר מרכזי אבל המיקום

הבעלים ממש וש הרבה זרים שגרים שם תקופה ארוכה, (. יYuanshanלא רחוקה )תחנת  MRTתחנת 

 ממליצה למי שמחפש פיתרון זול ונעים. .זור הרבה מסעדות מקומיות נחמדותיש באחמודים ועוזרים. 

 

 :אוכל

 גם כאן אחלק את ההמלצות לאזורים, כי העיר באמת גדולה.

 

  באזורXimen: 

- Sun Way- מסעדה יפנית טובה ב-Guiyang street. 

- Yongfu Ice cream- בוטנים,  -גלידריה קטנה בהמשך אותו רחוב. גלידה מעולה! טעמים מומלצים

 טארו.

- I'm Cafe- בית קפה נעים וטעים. מומלץ לנסות את מיץ האננס ו-starfruit  .שלהם 

 

  באזורTamsui: 

יה י)לחמנ ממש טעים ניסינו מין המבורגר -והסמטאות הסמוכות old street-נחמדים בדוכני אוכל  -

 ינים.דמפלינגס מצו ואכלנו שם גםמעולה עם בשר קצוץ עם בצל ומלפפון(, 

 !מטוגן ממולא באטריות שעועית, מוגש ברוטב. ממש טעים טופו - Ageiמנה מקומית בשם  -
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 787בניין  זורבא: 

ובאוצה מטוגן  שוק קטן וחמוד, רק אוכל. ממש אהבנו אותו! מומלץ: דמפלינגס -Linjiangשוק לילה  -

)דוכן בכניסה(, מסעדה של מרק עשבים סיני עם בשר, כדורי בטטה מטוגנים, דוכן של מאכלי ים בגריל 

מוכנים, אז זה  יםמעולה! )לוקח זמן עד שהדבר -לנסות שם גם תירס קטן בגריל -)אויסטרים מדהימים!(

פירות ממש טובים ומגניבים )עגבניות עם מיץ לימון וכדורי טארו,  Ayu gelly -לבוא ולשבת שם(. לקינוח

 , מנגו ירוק(.plum-שרי ממולאת ב

- Top 10- לחם אבל טעים מאוד  מקום חמוד לארוחת בוקר. טיפה יקר יחסית לארוחות בוקר מקומיות .

 !מעולהשום 

- Din Tai Fung-  מסעדת הדים סאם המפורסמת. יש כמה סניפים בעיר. הגענו בראשון בערב )ממש

 -נו בערך שעה )לקחנו מספר, הלכנו להסתובב וחזרנו(. טעים בטירוף! מנות מומלצות חיכי ,עמוס!(

. זה בליגה אחרת מהמסעדות באוצה חזיר, המנות דמפלינגס עם המרק, דמפלינגס שוקולד לקינוח

שילמנו גם מבחינת רמה וגם מבחינת מחיר, אבל היה הרבה פחות יקר ממה שציפינו ) –המקומיות 

 שזה ממש ממש ממש סביר בהשוואה לארץ(. – מאוד דולר לזוג על ארוחה מפנקת 58בערך 

- Wuxing street- ם.ר1צהריים, מלא מלא דוכנים מקומייסופר מגניב לבוק 

- Handmade Burger Element- ברחוב המקביל ל-wuxing המבורגר מעולה וזול! קינוח של .

  !75:88פרנצ'טוסט עם גבינה ממש טעים. פתוח רק עד 

 

  אוכל נוספותהמלצות: 

 !חלב בוטנים וחלב סויה חם ומתוק, מדהים -במסעדות של ארוחות בוקר  -

- Ginger Duck Hotpot (信義霸味薑母鴨（原松仁店))- הוטפוט  .מסעדה מקומית ממש מגניבה

 מיקום:  . ללכת לשם בקבוצה.Xinyi street-ב עם ברווז, ג'ינג'ר וכלמיני הפתעות.

https://goo.gl/maps/qWHAKNx33tC2 

- 八番堂刺身丼飯- תחנת הזור ת מצוינת באמסעדה יפני-MRT של Zhongshan Elementary 

choolS :מיקום .https://goo.gl/maps/aoBf7ZZiQp72 

 בצק דק ממולא בשעועית אדומה או במין קרם וניל. מוכרים בכלמיני מקומות, אנחנו אכלנו מאפה של -

מיקום:  .Pongguan, קרוב לתחנת Treasure Hillאחד עולה באזור 

https://goo.gl/maps/azjmsEMvMuJ2 

- Pineapple cake-  ם אננס. יש את זה בהמון מקומות בטייפה ובכלל בטייוואן, וזה סוג של עוגיות עם קר

 החל מחטיף ארוז בסופר ועד מקומות שמתמחים רק בזה. –מגיע במגוון רמות איכות  מאוד טעים!

- Pig’s blood cake- מנה מלוחה כמובן. ת.שמע דוחה אבל זה טעים! כדאי לנסונ זה 

 

 מה יש לעשות?

 ורים שונים בעיר. כולם היו מגניבים ונעימים. מומלץ לקחת אופנייםזנו פשוט להסתובב באיאנחנו נהנ ,

קארד. או לקוות  צריך לבקש ממישהו שיעזור לרשום את האיזי -Ubikeממש נחמד להסתובב ככה )

 קארד רשום(. שמישהו מקומי ייתן לכם איזי

 Elephant mountain- טיפוס לא קשה מדי ותצפית יפה על העיר. 

  ד"ט לאדם( אבל היינו ממש ליד בדיוק לפני שקיעה מדהימה אז  688יקר )זה  -707תצפית מבניין

 ., בעינינו שווה את הכסף אם נופלים על יום עם ראות טובהעל כל העיר  עלינו. נוף מטורף

 Yangkang street- זור עם מלא בתי קפה, חנויות, מסעדות. נחמד שם אבל די מפונפןא. 

 Dadaocheng- אופניים.בוא במומלץ ל  .מתוירת ולאהשכונה עצמה חמודה  טיילת כיפית על הנהר. גם 

https://goo.gl/maps/qWHAKNx33tC2
https://goo.gl/maps/aoBf7ZZiQp72
https://goo.gl/maps/azjmsEMvMuJ2
https://goo.gl/maps/azjmsEMvMuJ2
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 יש המון בעיר. כאמור, אנחנו הכי אהבנו את  -שווקי לילהLinjiang גם .Raohe  ,מגניב )יותר גדול והומה

 ה.כניסה אליו מקדש שיפה לראות בליל יש בו ויש עוד דברים חוץ מאוכל(,

  באופן כללי מומלץ ללכת לאיזשהו מקדש עם סיור מודרך )אנחנו קיבלנו הסברים מהמארחות שלנו(. יש

 !וואנים כלמיני מנהגים ממש מענייניםילטי

 Treasure hill- מקום מגניב עם כפר אמנים ליד תחנת  Gongguang( כשאנחנו היינו שם .)הקו הירוק

 .בכל מקרה בכפרלדעתי שווה לבקר הייתה בדיוק תערוכה, אבל 

 Contemporary Art museum-  .מוזיאון קטן וכיפי לאמנות מודרנית, יש תערוכות מתחלפות טובות

 .יש באזור הרבה מסעדות ובתי קפה

 Tamsui- זור יפה על הנהר. תצפית לשקיעה. הרחוב העתיק מלא חנויות ומסעדות, נחמד להסתובב א

 .או לקחת רכבת ,לאורך הנהר ממרכז העירשם אבל די מתויר. אפשר לנסוע באופניים 

 מענו דברים טובים על הסיורים החינמיים שלש Walkmeaway ושלLike it Formosa  , אבל בסוף לא

 נותן הרבה ערך מוסף בעיני. –יצא לנו לצערי. אני תמיד בעד סיורים בערים 

  לל מזג אוויר בעייתי + עייפות שלנו לא ממש יצאנו מהעיר, אבל קיבלנו המלצות רבות על בגBayan hot 

springs חלק מ(-Yangmingshan National Park.)( ועל ג'יופן )שאמורה להיות שווה יותר מטיול יום 

 ינטרנט.יש עוד המון דברים באזור שאמורים להיות יפים ומעניינים, ויש עליהם הרבה מידע בא

 

 
 

 

 

 ווהו! נגמר! מקווה שסייע לכם 

 והלוואי שתהנו ממנו לפחות כמו שאני נהניתי.יוחד במינו ן זה מקום מטייווא

 


